Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Лєнь Є.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

08.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00241206
4. Місцезнаходження
03062, м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65
5. Міжміський код, телефон та факс
044) 400-0555, (044) 443-9333
6. Електронна поштова адреса
vizovi@kamet.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах
дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та вiдповiдно не
продавало ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй
немає.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що
Товариство не випускало борговi цiннi папери.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 № 247576
3. Дата проведення державної реєстрації
14.06.2001
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
22000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
62
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук;
28.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у
56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк
"ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
320649
3) Поточний рахунок
26007060156611
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк
"ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
320649
6) Поточний рахунок
26007060156611

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер

Дата

Державний орган, що видав

Дата

1
Господарська дiяльнiсть у
будiвництвi, пов'язана iз
створенням об'єктiв архiтектури

ліцензії
(дозволу)

видачі

2
№575597

3
12.04.2011

закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
12.04.2016

4
Iнспекцiя державного
архiтектурно-будiвельного
контролю у м. Києвi
Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис
(дозволу) - дiю лiцензiї по закiнченню сроку планується подовжувати.
№040923
10.09.2012 Виконавчий органКиївської 04.09.2017
Виробництво теплової енергiї
мiської ради (Київська мiська
(кiм дiяльностi з виробництва
державна адмiнiстрацiя)
теплової енергiї на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних
електростанцiях i
когенерацiйних установках та
установках з використання
нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергiї
Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис
(дозволу) - дiю лiцензiї по закiнченню сроку планується подовжувати.
Постачання теплової енергiї
№040924
10.09.2012 Виконавчий органКиївської 04.09.2017
мiської ради (Київська мiська
державна адмiнiстрацiя)
Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис
(дозволу) - дiю лiцензiї по закiнченню сроку планується подовжувати.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
"ПАТРIОТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
38590189
4) Місцезнаходження
03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi:
100%. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 7 650 000,00 грн.Права, що належать емiтенту
стосовно управлiння створеною юридичною особою: у вiдповiдностi до Статуту Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАТРIОТ" та
чинного законодавства України.
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Радомишльська деревообробна компанiя"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
34065060
4) Місцезнаходження
12201, Житомирська обл., Радомишльський район, мiсто Радомишль, ВУЛИЦЯ
КОТОВСЬКОГО, будинок 33
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi:

2,83%. Активи, наданi емiтентом у якостi внеску: 1 300 000.00 грн. Права, що належать емiтенту
стосовно управлiння створеною юридичною особою: у вiдповiдностi до Статуту Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Радомишльська деревообробна компанiя" та чинного
законодавства України.
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАМЕТМАШ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32304719
4) Місцезнаходження
03062, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток паїв, що належать емiтенту в юридичнiй особi: 1%,
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску 142 740.00 грн. Права, що належать емiтенту стосовно
управлiння створеною юридичною особою: у вiдповiдностi до Статуту Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КАМЕТМАШ" та чинного законодавства України.
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIНТЕЗ-ОЙЛ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
36962529
4) Місцезнаходження
01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСIВСЬКА, будинок 38, примiщення 1-4
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi:
57,04%. Активи, наданi емiтентом у якостi внеску: 9249073.07 грн. Права, що належать емiтенту
стосовно управлiння створеною юридичною особою: у вiдповiдностi до Статуту Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "СIНТЕЗ-ОЙЛ" та чинного законодавства України.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
Державного майна України

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

19028107

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01196, м.Київ, пл.Лесi Українки,1

0

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лєнь Євген Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища, Ворошиловградський машинобудiвний iнститут. Iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АКБ "Європейський". Начальник адмiнiстративно-господарського управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.04.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом, положенням про Правлiння ПАТ
"КАМЕТ" та контракту. Отримує винагороду згiдно iз штатним розписом, в 2015 роцi було
виплачено: 230 796,65 грн.,у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
27.04.2015р. на засiданнi наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №37 вiд 27.04.2015р.) було
прийнято рiшення припинити повноваження Лєня Євгена Олексiйовича на посадi виконуючого
обов'язки голови правлiння.
27.04.2015р. на засiданнi наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №37 вiд 27.04.2015р.) було
прийнято рiшення обрати на посаду Голови правлiння Лєня Євгена Олексiйовича. Пiдстава
рiшення: необхiднiсть обрання голови виконавчого органу (голови правлiння) на постiйнiй
основi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник
адмiнiстративно-господарського управлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власюк Ольга Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "КАМЕТ", начальник ПЕО
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

08.04.2011, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Правлiння ПАТ
"КАМЕТ". Розмiр виплаченої винагороди - згiдно зi штатним розписом, в 2015 роцi було
випалачено: 134 947,81 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової
особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - економiст, заступник головного економiста.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черевань Олександр Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут. Iнженер-електрик
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
IФГ "ТАС",голова наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
08.04.2011, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Правлiння ПАТ
"КАМЕТ". Розмiр виплаченої винагороди - згiдно зi штатним розписом, в 2015 роцi було
випалачено: 201 695,33 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової
особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради. Посад на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томiлiн Сергiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища. Український фiнансово-економiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "Страхова компанiя "КАПIТАЛ ГРУП" - Голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ
"КАМЕТ". Розмiр виплаченої винагороди - згiдно затвердженого кошторису, в 2015 роцi було
виплачено: 5 782,61 грн., у натуральнiй формi - не виплачувалася.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення припинити повноваження Вiтки Iгоря Франковича на
посадi Голови Наглядової Ради.
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Члена Наглядової ради Томiлiна Сергiя
Миколайовича.
24.04.2015р. на засiданнi наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №36 вiд 24.04.2015р.) було
прийнято рiшення обрати на посаду Голови Наглядової ради Томiлiна Сергiя Миколайовича.
Пiдстава рiшення: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" вiд 24.04.2015р.
про обрання наглядової ради у новому складi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п"яти рокiв - голова правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
директора ТОВ
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: виконуючий обов'язки
"КАМЕТМАШ" (м. Київ ,пр. Перемоги, 65)
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'янчук Наталiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI" - бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ
"КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення припинити повноваження Мартинюк Вiкторiї Вiкторiвни
на посадi Члена Наглядової Ради.
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Члена Наглядової ради Лук'янчук
Наталiю Миколаївну.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "AVRYS LIMITED"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 227883
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Наглядову раду ПАТ
"КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення припинити повноваження юридичної особи Компанiя
"АВРИС ЛIМIТЕД" на посадi Члена Наглядової Ради.
24.04.2015р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 вiд
24.04.2015р.) було прийнято рiшення обрати на посаду Члена Наглядової ради юридичну особу
Компанiя "АВРИС ЛIМIТЕД". Пiдстава рiшення: припинення повноважень попереднього
складу наглядової ради у вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КАМЕТ" вiд 24.04.2015р.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жильцова Наталiя Григорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Середня
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "КАПIТАЛ ГРУП АКТИВ", посада - бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю

ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена.
У звiтному перiодi на посадi змiн не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв - бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї. Посади, якi обiймає посадова особа на будьяких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI", посада: бухгалтер-касир, м. Київ, вул.
Саксаганського, 39-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iваницька Наталiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища, Київський славiстичний унiверситет, магiстр з бух.облiку та аудиту
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "К-Транс", Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
05.09.2008, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки - органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом, в 2015 роцi було випалачено: 182 914,71 грн. У натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -головний бухгалтер. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глєєва Марина Григорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"
6) Стаж роботи (років)
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Маркетолог, ТОВ "Схiдноєвропейська iнвестицiйна компанiя"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена. Змiни
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Маркетолог, Член Ревiзiйної комiсiї.
Посади, якi обiймає посадова на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI",
посада: фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог), м. Київ, вул. Саксаганського,
39-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Iгор Борисович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища. Закiнчив Вищу школу мiлiцiї МВС СССР iм. Ф.Е. Дзержинського
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Сiкст" - старший водiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно зi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "КАМЕТ". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не передбачена.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - старший водiй, Член Ревiзiйної комiсiї. Посади, якi обiймає посадова особа
на будь-яких iнших пiдприємствах: ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП", посада: Начальник
автогосподарства, м. Київ, вул. Саксаганського, 39-А. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Лєнь Євген
Олексiйович
Власюк Ольга
Володимирiвна
Черевань
Олександр
Вiкторович
Томiлiн Сергiй
Миколайович
Лук'янчук Наталiя
Миколаївна
Компанiя "AVRYS
LIMITED"
Жильцова Наталiя
Григорiвна
Iваницька Наталiя
Миколаївна
Глєєва Марина
Григорiвна
Мельник Iгор
Борисович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3

НЕ 227883

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 217

75,24

66 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 217

75,24

66 217

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Компанiя "AVRYS LIMITED"

НЕ22788

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КАПIТАЛ ГРУП"

31282857

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження
1097, Кiпр, м. Нiкосiя,
вулиця Дiагороу,
корпус Кермiя, кв 104
03062, м.Київ, пр-т
Перемоги, 65, к. 420
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

66 217

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
75,24

66 217

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

21 076

23,95

21 076

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

87 293

99,19

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

87 293

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
24.04.2015
99,25

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи чергових
загальних зборiв акцiонерiв.
2.Про затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.
3.Звiт Виконуючого обов'язки Голови правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi напрямки розвитку Товариства на
2015 рiк.
4.Звiт та висновки Наглядової ради товариства за 2014 рiк.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу на 31.12.2014 року.
7.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
8.Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
9.Про затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з обраними членами
Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
10.Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами
Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
11.Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
12.Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
13.Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
14.Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв, затвердження їх статутiв та положень.
15.Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Президiю Зборiв Товариства у складi:1ЛЄНЯ Євгена Олексiйовича,
2.АНДЕРСОНА Валерiя Августовича, 3.ВЛАСЮК Ольгу Володимирiвну. З
метою органiзацiї пiдрахунку голосiв по результатам голосувань на Зборах обрати
лiчильну комiсiю у складi присутнiх на Зборах акцiонерiв ПЕРЕСЕНЧУКА
Вiктора Васильовича;
ФЕДIНА Євгена Iвановича; НАУМЕНКА Сергiя
Степановича. Затвердити регламент Зборiв. РЕГЛАМЕНТ: Виступи по питанням
порядку денного- до 10 хв. Повторнi виступи- до 5 хв. Вiдповiдi на запитання- до
5 хв. Внесення пропозицiй- до 3 хв. Рiшення по питаннях порядку денного
приймається шляхом: -вирiшення питання по сутi; -залишення питання без
розгляду;-перенесення вирiшення питання на наступнi загальнi збори акцiонерiв.
2. Затвердити порядок денний Зборiв.
3. Затвердити звiт Виконуючого обов'язки голови правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi напрямки розвитку
Товариства на 2015 рiк.
4. Затвердити Звiт та висновки Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" за 2014 рiк.
5. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс на 31.12.2014 року.
7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ.
8. Обрати до складу членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ":1.Томiлiна Сергiя
Миколайовича, 2.Лук'янчук Наталiю Миколаївну, 3Компанiю "АВРИС

ЛIМIТЕД". Новообраним членам Наглядової ради протягом 7 днiв з моменту
ухвалення цього рiшення, вiдповiдно до вимог п. 8.18. Статуту ПАТ "КАМЕТ"
здiйснити обрання Голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з обраними членами
Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
10. Уповноважити пiдписати контракти iз обраними членами Наглядової ради
ПАТ "КАМЕТ" Виконуючого обов'язки голови правлiння Лєня Євгена
Олексiйовича.
11. Прибуток, отриманий ПАТ "КАМЕТ" за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк залишити нерозподiленим.
Вирiшення питання щодо розподiлення прибутку Товариства, вiдповiдно до
Регламенту Зборiв, перенести на наступнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"КАМЕТ".
12. Прибуток, отриманий ПАТ "КАМЕТ" за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк залишити нерозподiленим.
Вирiшення питання щодо розподiлення прибутку Товариства, вiдповiдно до
Регламенту Зборiв, перенести на наступнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"КАМЕТ".
13. Прибуток, отриманий ПАТ "КАМЕТ" за пiдсумками фiнансово господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк залишити нерозподiленим.
Вирiшення питання щодо розподiлення прибутку Товариства, вiдповiдно до
Регламенту Зборiв, перенести на наступнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"КАМЕТ".
14. Залишити чотирнадцяте питання порядку денного Зборiв без розгляду.
15. Затвердити значнi правочини, що будуть укладенi ПАТ "КАМЕТ" протягом
часу до наступних Загальних зборi акцiонерiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України" депозитарiй, який обслуговує випуск
цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно
до частини 2 статтi 9 Закону України
"Про депозитарну систему України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року

Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,
щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
02068, м.Київ, вул. А.Ахматової, 23,
кв.96
4374
Аудиторська Палата України
23.09.2010
+380 (44) 384-12-83
+380 (44) 379-16-74
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Надає послуги емiтенту у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування
з
питань
оподаткування.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТОЛИЦЯ - ЦIННI
ПАПЕРИ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21668943
01135, м.Київ, вул. Золотоустiвська,
23-А
АЕ №286506
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
(044) 351-12-29
(044) 351-12-29

Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Обслуговує Товариство щодо вiдкриття
та ведення рахункiв у цiнних паперах
власникiв цiнних паперiв Товариства.
Виконання
функцiй
депозитарної
установи. Вступ в дiю лiцензiї 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТI-IНВЕСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37833036
01062, м.Київ, вул. С. Петлюри,30
АЕ №263145
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.06.2013
(044) 584-38-28
(044) 584-38-28
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Договiр № Е-5/10 вiд 25.02.2010р.
Реєстр передано 25.02.2010р. Вiдкриття
рахункiв власникам акцiй Товариства
та зарахування акцiй на рахунки
власникiв акцiй Товариства. Виконання
функцiй депозитарної установи. Вступ
в дiю лiцензiї - 12.10.2013р. Термiн дiї необмежений.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
28.01.2010

Опис

28.01.2010

Опис
12.01.2009

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
02/10/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
250
88 000
22 000 000
100
UA4000123152 Акція проста Бездокумент
Територiальне
бездокумента арні іменні
управлiння Державної
рна іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 02/10/1/10 дата реєстрацiї
28.01.2010 р., видане 10.06.2011р, Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй
областi у зв'язку iз змiною найменування. Спосiб розмiщення - при змiнi найменування розмiщення не здiйснювалось. Дострокове погашення
не передбачено.
UA4000047294 Акція проста Документар
250
88 000
22 000 000
100
Територiальне
документарн
ні іменні
управлiння Державної
а іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 02/10/1/10 дата реєстрацiї 28.01.2010р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi у зв'язку iз дематерiалiзацiєю втратило чиннiсть.
02/10/1/10

UA4000047294 Акція проста Документар
250
Територiальне
документарн
ні іменні
управлiння Державної
а іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
05/10/1/09

88 000

22 000 000

100

Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв
Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 05/10/1/09 дата реєстрацiї 12.01.2009 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть.
22.01.2002

Опис

19.07.1999

Опис

25/1/02

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
250
88 000
22 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв
Спосiб розмiщення - публiчне
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 25/1/02 дата реєстрацiї 22.01.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку втратило чиннiсть.
Акція проста Документар
250
4 000
1 000 000
100
Управлiння Державної
документарн
ні іменні
комiсiї з цiнних
а іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась у звiтному перiодi.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 602/10/1/99 дата реєстрацiї 19.07.1999 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть.
Нижче наводиться iнформацiя про випуски акцiй, якi неможливо вказати окремо в зв'язку з технiчними причинами:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 204/1/96 видане 12.04.1996 р. Мiнiстерством фiнансiв України на суму 38 175 000 000,00
крб. iменних простих акцiй у кiлькостi 1527 штук номiналом 25 000 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися.
Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 280/1/95 видане 26.07.1995 р. Мiнiстерством фiнансiв України на суму 61 825 000 000,00
крб. iменних простих акцiй у кiлькостi 2473 шт. номiналом 25 000 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися.
Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 8/1/94 видане 14.01.1994р. Мiнiстерством фiнансiв України на суму 1 298 000 000,00 крб.
iменних простих акцiй у кiлькостi 2473 шт. номiналом 525 000,00 крб. (втратило чиннiсть).Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв
листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.
602/10/1/99

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ ""КАМЕТ" є науково-виробничою, проектно-конструкторською, технологiчною компанiєю
машинобудiвного профiлю. Має бiльш нiж 50-рiчний досвiд роботи в сферi машинобудiвного
виробництва, у т.ч.: ливарного, зварювального, антикорозiйного, полiмерного та декоративного
покриття, а також в сферi комп'ютерних технологiй.
ПАТ "КАМЕТ" заснований товариством покупцiв трудового колективу державного iнституту по
автоматизацiї та механiзацiї технологiї виробництва (iнститут "КАМЕТ"), наказ Фонду
Держмайна України 27.10.1993р. №47-АТ.
Протягом звiтного 2015 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Товариство налiчує: проектно-конструкторськi пiдроздiли та лабораторiї; адмiнiстрацiю та
допомiжнi пiдроздiли. До складу адмiнiстративного - входять: Правлiння Товариством, вiддiл
кадрiв та дiловодства, бухгалтерсько-економiчний. Проектно-конструкторськi пiдроздiли:
дослiдно-експериментальне виробництво, вiддiли полiмерного покриття, нестандартних виробiв,
трудових нормативiв, технологiй литва, ливарна лабораторiя, комп,ютерних технологiй.
Допомiжнi пiдроздiли.
Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не
було.
Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
Дочiрнi пiдприємства:
ТОВ "Радомишльська деревообробна компанiя" (Код ЄДРПОУ 34065060, Житомирська область,
м. Радомишль, вул. Котовського, 33). ПАТ "КАМЕТ" володiє 2,83% статутного капiталу
товариства. Основними видами господарської дiяльностi є деревообробка та здача в оренду
нежитлових примiщень виробничого призначення. Змiн в органiзацiйнiй структурi ТОВ
"Радомишльська деревообробна компанiя" за звiтний перiод не вiдбувалося.
ТОВ "КАМЕТМАШ" (Код ЄДРПОУ 32304719, м. Київ, пр. Перемоги 65). ПАТ "КАМЕТ"
володiє 1% статутного капiталу товариства. Основним видом дiяльностi товариства є лиття
металiв в т.ч. чавуну, сталi та кольорових металiв, а також металообробка. Змiн в органiзацiйнiй
структурi ТОВ "КАМЕТМАШ" за звiтний перiод не вiдбувалося.
ТОВ "СIНТЕЗ-ОЙЛ" (Код ЄДРПОУ 36962529, 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСIВСЬКА,
будинок 38, примiщення 1-4). ПАТ "КАМЕТ" володiє 57,04% статутного капiталу товариства.
Основний вид дiяльностi - оптово-роздрiбна торгiвля нафтопродуктами. Змiн в органiзацiйнiй
структурi ТОВ "СIНТЕЗ-ОЙЛ" за звiтний перiод не вiдбувалося.
ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" (Код ЄДРПОУ 38590189, м. пр. Перемоги 65) ПАТ "КАМЕТ" володiє
100% статутного капiталу товариства. Основний вид дiяльностi-управлiння фондами. Змiн в
органiзацiйнiй структурi ПАТ "КАМЕТ" за звiтний перiод не вiдбувалося.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 55
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):
немає.
Фонд оплати працi: 4 482,8 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився
на 114,8 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:емiтент щороку видiляє кошти на забезпечення вiдповiдної
квалiфiкацiї працiвникiв, оплачує вартiсть курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, проводить навчання
нових працiвникiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльна дiяльнiсть не проводиться
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ" в 2015 роцi
обгрунтована Наказом №1 вiд 02.01.2014 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику". Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та
власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Основнi засоби
При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання або створення.
Пiсля визнання основнi засоби облiковуються за iсторичною вартiстю за мiнусом суми
амортизацiї.
Амортизацiя по всiх групах нараховується прямолiнiйним методом. Базою для нарахування
амортизацiї дiючих основних засобiв є їх первiсна вартiсть.
Термiни корисного використання основних засобiв вiд 5 до 50 рокiв
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв (матерiальних активiв вартiстю до 2500
гривень) нараховується у розмiрi 100% вартостi об'єкта в першому мiсяцi їх використання.
Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням можливого
знецiнення Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї до моменту введення в
експлуатацiю.
Прибутки та збитки, що виникають у результатi вибуття основних засобiв, визначаються на
основi їх балансової вартостi i враховуються при розрахунку суми прибутку(збитку).
Витрати на ремонт вiдображаються у звiтi про прибутки й збитки в момент їх виникнення.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи включають придбане Товариством програмне забезпечення, що
використовується для надання послуг та адмiнiстрування. Облiк здiйснюється на основi

iсторичної вартостi. Капiталiзованi витрати амортизуються за прямолiнiйним методом протягом
строку корисної експлуатацiї (вiд 5 до 10 рокiв).
Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за
собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних
винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо
пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу
вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням
зменшення корисностi iнвестицiї.
Запаси
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по
собiвартостi перших за часом надходження запасiв.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Дана категорiя фiнансових активiв не є похiдними фiнансовими iнструментами, має фiксований
термiн погашення i не має котирувань на активному ринку.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує можливiсть одержання Товариством
майбутнiх економiчних вигiд i може бути вiрогiдно визначена її сума. Величина резерву
сумнiвних боргiв визначається на основi платоспроможностi окремих дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть та позики облiковується за амортизованою собiвартiстю з
використанням методу ефективного вiдсотку.
Кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi на банкiвських рахунках та готiвку.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв кошти включають грошi в касi, на поточних рахунках
у банку, короткостроковi високолiквiднi вкладення, якi можуть бути конвертованi в певну суму
грошей i якi не є чутливими до iстотних ризикiв змiни вартостi.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть облiковується за амортизованою вартiстю придбання iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Визнання доходу
Товариство визнає дохiд, коли сума доходу може бути надiйно оцiнена та є ймовiрнiсть
надходження економiчних вигiд та виконанi всi передбаченi критерiї. Сума виручки не може
бути надiйно оцiненою доти, доки всi невизначеностi, якi стосуються операцiї з продажу, не
будуть вирiшенi.
Оподаткування
У фiнансовiй звiтностi вiдображаються видатки по оподатковуванню вiдповiдно до вимог
чинного законодавства України.
Витрати по податку на прибуток у звiтi про прибутки й збитки за рiк включають поточне
оподаткування i змiни у вiдстроченому оподаткуваннi. Поточне оподаткування розраховується
на основi очiкуваного оподатковуваного прибутку за рiк iз застосуванням ставок податку на
прибуток, що дiють на звiтну дату.
Вiдстроченi податки розраховуються за методом балансових активiв i зобов'язань у вiдношеннi
всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їхньою балансовою
вартiстю, вiдображеною у фiнансовiй звiтностi. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в
тiй мiрi, у якiй iснує ймовiрнiсть одержання оподатковуваного прибутку, на який може бути
вiднесено тимчасовi рiзницi.
Активи й зобов'язання по вiдстроченим податкам визначаються з використанням ставок
оподаткування, якi, як передбачається, будуть застосованi в тому перiодi, коли активи будуть
реалiзованi, а зобов'язання погашенi, грунтуючись на ставках оподаткування, якi фактично

встановленi на звiтну дату.
Забезпечення
Забезпечення вiдображаються у випадках, коли Товариство має конструктивне зобов'язання, яке
виникло в результатi минулих подiй, є ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, необхiдних для виконання
зобов'язання та його сума може бути надiйно оцiнена. Забезпечення не створюються для
покриття майбутнiх збиткiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основнi види продукцiї або послуг: Товариство виконує проектно-конструкторськi роботи в
галузi автоматизацiї виробництв точного лиття по газифiкованих моделях i вакуумно-плiвкового
формування. Товариство виконує замовлення по виробництву виробiв точного лиття з чорних i
кольорових металiв, а також виготовляє рiзнi види нестандартного устаткування для
машинобудiвної, будiвельної галузей промисловостi з використанням виробничих потужностей
на регiональних майданчиках. Загальний обсяг виробництва за 2015 р.: 23 657,0 тис грн., з яких
послуги з надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код
КВЕД 68.20), саме надання в оренду нежитлових примiщень, що за результатами 2015 року
становить бiльш нiж 10% рiчного доходу й складає 23 255 тис. грн. Середньомiсячний дохiд вiд
здачi в оренду власних нежитлових примiщень склав 1 937,91 тис. грн. Середньореалiзацiйна
цiна з оренди одного квадратного метра нежитлових площ у 2015 роцi склала 172,66 грн. Сума
виручки :23 657 тис.грн. Загальна сума експорту : 0,00 тис.грн. Частка експорту в загальному
обсязi продажiв :0 %.Найбiльшу перспективнiсть має розробка проектної документацiї
Товариства на пiдставi якої створюються виробництва на Українi, в Росiї, Азербайджанi,
Монголiї.Виконання Товариством робiт вiд сезонних змiн не залежить.Замовниками продукцiї є
вiтчизнянi та зарубiжнi компанiї, такi як англiйська компанiя "Бi.Ай.Тi Iнвестментс",
американська компанiя "Advances Tehnology Company".Фiнансовi ризики. Дiяльнiсть Товариства
пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн,
коливань валютних курсiв. Керiвництво Товариства
веде полiтику, спрямовану на
попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Кредитнi ризики. Фiнансовi iнструменти, якi
потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою
дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Ризик лiквiдностi. Для
управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства проводить полiтику управлiння
активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що
виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних
зобов'язань.Податкове законодавство
Через наявнiсть в українському законодавствi в сферi

господарської дiяльностi та, зокрема, у податковому законодавствi, норм, що допускають
неоднозначне тлумачення, а також з огляду на сформовану в умовах загальної нестабiльностi
практику непередбаченої оцiнки податковими органами фактiв господарської дiяльностi, у тому
числi непередбаченого вiднесення дiй Товариств до тих або iнших їх видiв при вiдсутностi
нормативних критерiїв для цього, оцiнка керiвництвом фактiв господарської дiяльностi
Товариства може не збiгатися з iнтерпретацiєю цих фактiв податковими органами.Якщо яканебудь операцiя буде оскаржена податковими органами, Товариству можуть бути донарахованi
суми податкiв, а також можливi штрафи й пенi. Перiод, протягом якого податковi органи
можуть здiйснити перевiрку, становить три роки.Фiнансовi ризики. Дiяльнiсть Товариства
пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн,
коливань валютних курсiв. Керiвництво Товариства
веде полiтику, спрямовану на
попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Управлiння ризиками здiйснюється
Адмiнiстрацiєю Товариства.Кредитнi ризики. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються
впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та
грошовими коштами та еквiвалентами. Ризик лiквiдностi. Для управлiння ризиком лiквiдностi
керiвництво Товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану
на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних
активiв для погашення поточних зобов'язань.Податкове законодавство. Через наявнiсть в
українському законодавствi в сферi господарської дiяльностi та, зокрема, у податковому
законодавствi, норм, що допускають неоднозначне тлумачення, а також з огляду на сформовану
в умовах загальної нестабiльностi практику непередбаченої оцiнки податковими органами
фактiв господарської дiяльностi, у тому числi непередбаченого вiднесення дiй Товариств до тих
або iнших їх видiв при вiдсутностi нормативних критерiїв для цього, оцiнка керiвництвом фактiв
господарської дiяльностi Товариства може не збiгатися з iнтерпретацiєю цих фактiв
податковими органами.Якщо яка-небудь операцiя буде оскаржена податковими органами,
Товариству можуть бути донарахованi суми податкiв, а також можливi штрафи й пенi. Перiод,
протягом якого податковi органи можуть здiйснити перевiрку, становить три роки.Управлiння
ризиками здiйснюється Адмiнiстрацiєю Товариства. Для зменшення ризикiв та захисту своєї
дiяльностi Товариство здiйснює накопичення фiнансових ресурсiв. Заходи щодо розширення
виробництва та ринкiв збуту: вивчення ринку та рекламаДля розширення виробництва та ринкiв
збуту Товариство бере участь у виставках.Канали збуту й методи продажу: основнi замовники та
їх партнери, прямi продажi. До основних джерел сировини, вiд яких безпосередньо залежить
надання послуг з оренди майна можна вiднести: електроенергiю (постачальник - ПАТ
"Київенерго"), газопостачання (постачальник - ПАТ "Київгаз"), водопостачання та
водовiдведення (постачальник - ПАТ АК "Київводоканал"). Протягом звiтного 2015 року цiни на
усi вищезазначенi послуги (енергоносiї) мали постiйну динамiку зростання, проте були доступнi
в достатнiй кiлькостi для придбання споживачем (ПАТ "КАМЕТ"). Галузь виробництва, в якiй
здiйснює дiяльнiсть Товариство, переживає занепад та практично не розвивається, незважаючи
на великий потенцiал, що залишився пiсля розпаду СРСР.Товариство майже не впроваджує
нових технологiй в своєму виробництвi.Становище Товариства на ринку стабiльне.Конкуренцiю
Товариству складає Iнститут проблем лиття, що знаходиться в м.КиєвiТовариство здiйснює
штучне виробництво та ексклюзивнi розробки вiдповiдно до технiчних замовлень.
Перспективним планом розвитку Товариства збiльшення ринку збуту завдяку пошуку нових
замовникiв. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:5 юридичних осiб. Емiтент
здiйснює свою дiяльнiсть лише в Українi, 100% доходiв за звiтний рiк отримано в Українi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання за останнi 5 рокiв - обладнання виробничого призначення. За останнi 5 рокiв
значних вiдчужень активiв не було.
Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не планується.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом, дочiрнiми/залежних
пiдприємствами та вiдокремленими пiдроздiлами протягом звiтного року не було.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Товариство володiє такими основними засобами: будiвля за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65,
обладання, офiснi меблi, комп'ютерна технiка, якi утримуються на балансi Товариства та
знаходяться за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65. Об'єктiв оренди та будь-яких значних
правочинiв щодо основних засобiв немає. Ступiнь використання обладнання - 100%. Екологiчнi
питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не iснують. Капiтальне
будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - економiчна криза зменшила коло замовникiв
та вiдповiдно кiлькiсть замовлень.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не має.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитних
ресурсiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Фахiвцi емiтента не
здiйснювали оцiнку можливих шляхiв покращення лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Усi договори, що укладенi, виконанi в повному обсязi або в межах етапiв, обумовлених

договорами.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Колектив товариства планує в наступному та подальших роках брати участь в спiльних проектах
з пiдприємствами м.Києва. Стратегiя, щодо розширення виробництва, реконструкцiї,
полiпшення фiнансового стану дiяльностi на рiк вiдсутня. Фактори, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому: нестабiльнiсть законодавчої бази; можливi змiни в
оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави; погiршення загальної економiчної
ситуацiї в Українi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi дослiдження та розробки не проводились.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента або його дочiрнiх пiдприємств станом на початок року, стороною в
яких виступає емiтент або його дочiрнi пiдприємства або судовi справи, стороною в яких
виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.Iнформацiї про результати та аналiз господарювання
емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
4 801
4 829
1 686
1 570
608
783
1 837
2 158
0
0
670
318
89 052

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89 052

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
4 801
4 829
1 686
1 570
608
783
1 837
2 158
0
0
670
318
89 052

89 052

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 052
89 052
0
0
89 052
89 052
0
0
0
0
0
0
93 853
93 881
0
0
93 853
93 881
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
будiвлi та споруди- 45 рокiв
машини та обладнання- 25 рокiв
транспортнi засоби- 5 рокiв
iнстуремни, прилади, iнвентар (меблi) - 12 рокiв
Станом на 31.12.15 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 9808
тис.грн, сума зносу основних засобiв - 4979 тис.грн., залишкова
вартiсть - 4829 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 50,76%
Ступiнь їх використання - 100%
Суттєвi змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
130 890
111 342
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
22 000
22 000
Скоригований статутний капітал
22 000
22 000
(тис.грн)
Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв
Опис
акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

561

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
281 396
X
X
X
281 957
X
X
До рядка "Iншi зобов'язання" вiднесено наступнi даннi в
тис.грн.: поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами-398; поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з учасниками-427; поточнi забезпечення-55;
Iншi поточнi зобов'язання-280516.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
24.04.2015
27.04.2015
01.12.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
27.04.2015
28.04.2015
02.12.2015

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2014
1
1
3
2013
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Бюлетенями для голосування (вiдкрите голосування). Бюлетенями для
(запишіть)
кумулятивного голосування.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу

Ні
X
X
X
X
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Перелiк питань, якi розглядались на останнiх позачергових зборах:1.Про
обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи
позачергових загальних зборiв акцiонерiв.2.Про затвердження порядку
денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.3.Затвердження звiту
про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово - господарської
дiяльностi товариства за 2012 рiк. 4.Затвердження звiту про розподiл
прибутку за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi товариства
за 2013 рiк. 5.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ
"КАМЕТ".6.Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".7.Про
Інше
затвердження положення про Наглядову раду ПАТ "КАМЕТ" у новiй
(запишіть)
редакцiї.8.Про затвердження умов контрактiв, що укладатимуться iз
членами Наглядової ради та обрання особи, яка пiдписуватиме цi
контракти вiд iменi Товариства.9.Про припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАМЕТ".10.Про обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "КАМЕТ".11.Про затвердження положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "КАМЕТ" у новiй редакцiї.12.Створення, реорганiзацiя та
лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження
їх статутiв та положень. 13.Про схвалення та попереднє схвалення
значних правочинiв.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
Самооцiнка не проводилась
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Самооцiнка не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Комiтети в складi Наглядової ради не створенi, оцiнка роботи
Інше (запишіть)
комiтетiв не проводилась.
Комiтети в складi Наглядової ради не створенi, оцiнка роботи
Інше (запишіть)
комiтетiв не проводилась.
Інформація щодо
Комiтети в складi Наглядової ради не створенi, оцiнка роботи
компетентності та
комiтетiв не проводилась.
ефективності
комітетів
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагорода виплачується виключно Головi наглядової ради грошовими
Інше
коштами, вiдповiдно до ухваленого Загальними зборами акцiонерiв
(запишіть)
кошторису.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до
членiв наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та

обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
У зв'язку iз переобранням всiх членiв Ради, останнi знайомилися зi
(запишіть)
внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства самостiйно.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 12
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
ні
так
ні
ні
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні

розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
я
Копії
оприлюдн надаються
для
докумен розміщуєт
юється в
Інформація
ься на
тів
загальнод ознайомлен
розповсюджує
власній
ня
надають
оступній
ться на
інтернется на
інформаці безпосеред
загальних
сторінці
ньо в
запит
йній базі
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
даних
ого
му
а
НКЦПФР
товариства
про ринок товаристві
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
ні
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
так
так
так
так
так
органів управління
товариства

Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

так

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iншi причини вiдсутнi.
(запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської

(запишіть)

дiяльностi Товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
Доручень вiд iнших органiв не було.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Iнших способiв iнвестицiй не планує.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Емконаудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит"
37153128
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02068, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
А.Ахматової, 23, кв.96
аудитора
4374, 23.09.2010
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕМКОН-АУДИТ"
02068, м. Київ, вул. А.Ахматової, 23, оф. 96
Адреса для листування: 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 40, корпус Р, офiс 302
Код за ЄДРПОУ: 37153128
тел/факс: +38 (044) 379-16-74
+38 (044) 379-16-74
e-mail: office@emcon-audit.com.ua
www: http://emcon-audit.com.ua
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"КАМЕТ"
станом на 31 грудня 2015 року
Для надання:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

Управлiнському персоналу
Публiчного акцiонерного товариства "КАМЕТ"
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ".
Код ЄДРПОУ: 00241206
Мiсцезнаходження Товариства: 03062, м. Київ, Святошинський р-н, проспект
Перемоги, 65
Дата державної реєстрацiї: 14.06.2001р.
Дата останньої реєстрацiйної дiї: 22.02.2013 (реєстр №10721070016004363)
Види дiяльностi за КВЕД-2010:
28.29 Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н. в. i.
у.;
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування;
58.19 Iншi види видавничої дiяльностi;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого
майна;
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук (основний).
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає на 31.12.2015 р. - 62 чол.
Вiдповiдальними за складання фiнансової звiтностi, вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2015 роцi
були:
-Голова правлiння - Лєнь Євген Олексiйович (з 18.11.2014р.);
-Головний бухгалтер - Iваницька Наталiя Миколаївна.
Розмiр статутного капiталу складає 22 000 000.00 грн. В перiодi, що перевiрявся,
статутний капiтал сформований у повному обсязi.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - учасник - юридична особа
АВРИС ЛIМIТЕД (AVRUS LIMITED - ЕРIК КАРЛ БРIТТIОН, ПIВДЕННОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА, 471164494, М.НIНА ПАРК, 0182, ВУЛ.КАКУ,
73.
На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.
Вступний параграф
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ" (далi - Товариство) за перiод з 1
сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року на предмет повноти, достовiрностi та
вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим нормативам.
Фiнансова звiтнiсть Товариства включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31 грудня 2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд) за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2015 року (далi - фiнансова звiтнiсть), стислий виклад

суттєвих аспектiв облiкової полiтики, iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився
31.12.2015 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу Товариства на облiк та
складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв
виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015
рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi", та iнших стандантiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту в Українi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi
на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi
загальноприйнятим облiковим принципам.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi
аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що звiтнiсть Товариства є
окремою фiнансовою звiтнiстю, хоч Товариство має дочiрнi пiдприємства (доля
участi складає бiльше 50%), консолiдована звiтнiсть не складалася на пiдставi п.
10 (b) МСФЗ №27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" ("iнструменти
власного капiталу материнського пiдприємства не обертаються i не планується їх
обертання на вiдкритому ринку (на вiтчизнянiй чи зарубiжнiй фондовiй бiржi або
ж на позабiржовому ринку, в тому числi на мiсцевому та регiональному
ринках)").
Товариством в облiковiй полiтицi обрано метод облiку iнвестицiйної
нерухомостi за справедливою вартiстю. При цьому переоцiнка iнвестицiйної
нерухомостi протягом 2015 року не здiйснювалась. Такий пiдхiд використано у
зв'язку з твердженням управлiнського персоналу щодо вiдсутностi активного
ринку нерухомостi в Українi в 2015 роцi. В з'вязку з наведеним аудитори не не
мають пiдстав пiдтвердити достовiрнiсть та повноту статтi балансу
"Iнвестицiйна нерухомiсть.
У складi активiв Товариство визнано депозит в банку ПАТ "Банк Форум" у сумi
4 626 205,18 гpн. Звертаємо увагу на те, що банк який станом на дату складання
звiтностi знаходився в стадiї лiквiдацiї. Така заборгованiсть має бути
класифiкована як сумнiвна i пiд неї має створюватись резерв сумнiвних боргiв.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань
Товариства станом на 31.12.2015 року, однак за допомогою здiйснення iнших
аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та
зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi Товариства станом на 31.12.2015
року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2015 року отримало чистий
прибуток в сумi 5 541 тис. грн.; при цьому в 2014 роцi чистий прибуток склав
139 тис.грн, а в 2013 роцi - 1845 тис. грн. Сума чистих активiв бiльша, нiж сума
статутного капiталу Товариства. Цi умови вказують на здатнiсть Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть i виконання законодавчих вимог щодо
безперервностi дiяльностi.
Звертаємо увагу на те, що за 2014 рiк Товариством не здiйснювались
вiдрахування частини чистого прибутку (за 2014 рiк чистий прибуток
Товариства склав 139 тис. грн.) до резервного капiталу, що не вiдповiдає
вимогам ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08р. N 514-

VI. Що стосується 2015 року, то на момент складання висновку Збори
акцiонерiв, якими затверджується порядок розподiлу прибутку, отриманого
Товариством за рiк, що закiнчився 31.12.2015р., не проводились
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у
пояснювальному параграфi, дослiджена нами фiнансова звiтнiсть подає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ" станом на 31 грудня
2015 року та його фiнансовi результати за 2015 рiк у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй
облiковiй полiтицi.
Валюту балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ"
станом на 31 грудня 2015 року в сумi 412 847 тис.грн. пiдтверджуємо.
Визначення вартостi чистих активiв:
Станом на 31.12.2015 року Чистi активи Товариства становлять 130 890 тис. грн.
Сума чистих активiв Товариства бiльша суми статутного капiталу (22 000 тис.
грн.). Вимоги щодо безперервностi дiяльностi Товариства протягом наступних
12 мiсяцiв з дати балансу дотриманi.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2015 року, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.
Виконання значних правочинiв
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
В розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" значним правочином
вважається правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт,
послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Станом на 01.01.2015 року вартiсть активiв Товариства складала 111 342
тис.грн., тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом
2015 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 11 134,2 тис.грн.
Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є

його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, повинно
прийматися Наглядовою радою Товариства.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що
виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015
року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих
аспектах, наведено достовiрно.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану
корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на
повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння
Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили
нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження
управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели
iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього
контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних
з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському
висновку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Протягом 2015 року вiдбулися змiни в керiвному складi Товариства.
Iнформацiя про чиннi дозволи (лiцензiї)
1. Лiцензiя Серiї АГ №575597, видана Iнспекцiєю державного архiтектурнобудiвельного контролю у м.Києвi (Мiнiстерство регiонального розвитку та
будiвництва України) на здiйснення господарської дiяльностi у будiвництвi,
пов'язаної зi створенням об'єктiв архiтектури. Термiн дiї лiцензiї з 12.04.2011 по
12.04.2016 р.
2. Лiцензiя Серiї АД №040924, видана Київською мiською державною
адмiнiстрацiєю на постачання теплової енергiї. Термiн дiї лiцензiї з 04.09.2012 р.
по 04.09.2017 р.

Протягом 2015 року Товариство мало такi пов'язанi сторони:
Юридичнi особи
- AVRYS LIMITED, Кiпр НЕ 227883 (володiє 75,2466% СК ПАТ "КАМЕТ")
- ПАТ "Страхова компанiя" Капiтал Груп" (яка володiє 23,95 СК ПАТ "КАМЕТ")
- ТОВ "КУА "Патрiот" (ПАТ "Камет" володiє СК 100 %)
ТОВ "КАМЕТ ОЙЛ" (ПАТ "Камет" володiє СК 100 %)
ТОВ "Сiнтез -Ойл" (ПАТ "Камет" володiє СК 100 %)
Фiзичнi особи (у складi керiвництва):
1. Лень Євген Олексiйович -Голова правлiння
2.Черевань Олександр Вiкторович- Директор з розвитку та персоналу
3.Вiтка Iгор Франкович - Голова Наглядової Ради до 24 квiтня 2015року
4.Томiлiн Сергiй Миколайович -Голова Наглядової Ради з 25 квiтня 2015року.
5.Iваницька Наталiя Миколаївна - Головний бухгалтер
Суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами протягом 2015 року не було
Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв
Товариством проведена рiчна iнвентаризацiя активiв та зобов'язань за 2015 рiк
вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" № 879 вiд 02.09.2014р.
(Наказ про проведення щорiчної iнвентаризацiї в 2015 роцi №23/б вiд
20.10.2015р.). Пiдприємством затверджена постiйно дiюча iнвентаризацiйна
комiсiя (наказ 1/б вiд 02.01.2015р.). Рiчна iнвентаризацiя проводилась
Товариством станом на 30.11.2015 року.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i
результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому
грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх
вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного
запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в
автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .
Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ" в
2015 роцi обгрунтована Наказом №1 вiд 02.01.2015 р. "Про органiзацiю
бухгалтерського облiку та облiкову полiтику". Згiдно цього наказу обумовлений
порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також
його доходiв та витрат.
Пiд час перевiрки змiсту наданих форм фiнансової звiтностi, аудитором
встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою,
вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих
статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку

вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi
в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
На основi проведення аудитором тестiв контролю встановлено, що
бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i доповненнями, положень Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу Товариства на облiк та
складання фiнансової звiтностi за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КАМЕТ" станом на 31.12.2015року.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
1)Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015року;
2)Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015рiк ;
Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня
2015року та на 31 грудня 2015 року та їх нормативнi значення наведенi в
таблицi:
Показники фiнансового стану
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ"
№
з/п Показник Методика розрахунку Значення показника на 01.01.2015
Значення показника на 31.12.2015 Нормативне значення показника
1
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
1,10 0,02 0,25-0,5
2
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1,73 0,12 0,6-0,8
3
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
1,82 0,12 1,0 - 2,0
4
Чистий оборотний капiтал
6 078 -248 627
зменшення
5
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
0,84 0,32 0,25 - 0,5
6
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
1,20 2,15 0,5 - 1,0
7
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами
0,45 -7,50 Бiльше 0,1
За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року Товариство
отримало 5 541 тис. грн. чистого прибутку.

Станом на 31.12.2015 року Чистi активи Товариства становлять 130 890 тис. грн.,
що свiдчить про достатньо високий рiвень фiнансової стiйкостi Товариства.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних
зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена
негайно. Станом на 31.12.2015 року дорiвнює 0,02, що не вiдповiдає
нормативному значенню даного показника, однак є допустим, враховуючи
значнi коливання курсу нацiональної валюти протягом аналiзованого перiоду.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення
оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть
ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2015 року коефiцiєнт дорiвнює 0,12, що
не вiдповiдає нормативному значенню.
Сума чистого оборотного капiталу Товариства має вiд'ємне значення i складає на
кiнець 2015 року -248 627 тис. грн., що свiдчить про те, що значна кiлькiсть
оборотних активiв пiдприємства профiнансована за рахунок залучених коштiв
пiдприємства. Протягом аналiзованого року показник погiршився, що свiдчить
про пiдвищення ризикiв втрати Товариством фiнансової незалежностi.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу
власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть.
Станом на 31.12.2015 року складає 0,32, що не вiдповiдає нормативному
значенню, однак є прийнятним i свiдчить про те, що Товариство є додтатньо
незалежним з фiнансової точки зору.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як
спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть
пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2015 року коефiцiєнт
становить 2,15, що не задовольняє нормативному значенню.
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2015 рiк можна
зробити висновок, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ" є
достатньо лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, хоча
бiльшiсть показникiв протягом 2015 року погiршились, його фiнансовий стан
можна оцiнити як стiйкий.
Аудитор
____________________________________
Проскура К.П.
(Сертифiкат вiд 24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України
рiшенням Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р., подовжений
рiшенням Аудиторської палати України №302/2 вiд 20.10.2014 р. Дiйсний до
24.12.2019 р.)
Дата аудиторського звiту

"21" березня

2016 року
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 038 вiд 26.01.2016 року.
Початок аудиту - 26.01.2016 року, закiнчення - 21.03.2016 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд
23.09.2010року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для
листування: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 37916-74;
Директор ТОВ "Емкон-Аудит" ____________________________________
Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України
рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р.; дiю
сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi
до 29.04.2020 р.)

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАМЕТ"
м.Київ, Святошинський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

00241206

Територія
за КОАТУУ
Організаційноза КОПФГ
правова форма
господарювання
Надання в оренду й експлуатацію власного
Вид економічної
за КВЕД
чи орендованого нерухомого майна
діяльності
Середня кількість працівників: 62
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Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8038600000
281
68.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

811
4 027
( 3 216 )
6 295
4 801
8 882
( 4 081 )
89 052
89 052
(0)
0
0
(0)

19
4 024
( 4 005 )
6 502
4 829
9 808
( 4 979 )
89 052
89 052
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

18 855
0
0
0
0

279 116
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
119 814

0
379 518

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

654
68
459
0
127
0
0
0

650
88
435
0
127
0
0
0

1125

3 122

3 871

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

137
102
95
0
0
1 293
4 626
3 482
0
3 482
0
0

329
9
0
0
0
22 919
0
5 338
0
5 338
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
58
13 474

0
0
0
0
213
33 329

1200

0

0

1300

133 288

412 847
На кінець
звітного
періоду
4
22 000
0
0
0
0
0
886
108 004
(0)
(0)
0
130 890

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

22 000
0
0
0
0
0
886
88 456
(0)
(0)
0
111 342

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
14 550
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
14 550
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
0
0
розрахунками з бюджетом
1620
54
561
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
323
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
10
0
одержаними авансами
1635
424
398
розрахунками з учасниками
1640
428
427
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
171
55
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
6 309
280 516
Усього за розділом IІІ
1695
7 396
281 957
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
133 288
412 847
Примітки: Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.,
є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади України
щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Керівник

Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер

Iваницька Н.М.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАМЕТ"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

00241206

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

23 657

19 424

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 17 871 )
(0)

( 16 278 )
(0)

2090

5 786

3 146

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
6 835

0
0
0
6 240

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 3 854 )
(1)
( 2 018 )

( 4 224 )
( 14 )
( 4 047 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

6 748

1 101

2195
2200
2220

(0)
0
46

(0)
0
70

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

1
0
(0)
(0)
(0)
0

31
0
(0)
(0)
( 351 )
0

2290

6 795

851

2295
2300

(0)
-1 254

(0)
-712

2305

0

0

2350

5 541

139

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
5 541

0
139

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 687
Витрати на оплату праці
2505
4 553
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 490
Амортизація
2515
1 897
Інші операційні витрати
2520
14 081
Разом
2550
23 708
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
957
4 692
1 500
1 947
15 877
24 973
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.,
є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади України
щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Керівник

Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер

Iваницька Н.М.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАМЕТ"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

00241206

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

33 790
0
0
0
0
0
0

26 659
0
0
0
0
0
27

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
854

0
0
0
0
0
176

3100
3105
3110
3115
3116

( 15 020 )
( 3 595 )
( 1 796 )
( 5 798 )
( 589 )

( 14 962 )
( 3 699 )
( 1 803 )
( 4 253 )
( 408 )

3117

( 2 766 )

( 2 369 )

3118

( 2 442 )

( 1 476 )

3135
3140
3145

( 1 116 )
( 10 )
(0)

(1)
( 12 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 404 )
6 905

(0)
( 810 )
1 322

3200

0

60

необоротних активів
3205
98
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
322
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
500
7 800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
46
70
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 260 261 )
(0)
необоротних активів
3260
( 1 389 )
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
( 17 577 )
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
( 3 296 )
3295
-278 583
4 956
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
279 838
10 454
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 6 303 )
( 14 605 )
Сплату дивідендів
3355
(1)
(1)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
( 4 368 )
3395
273 534
-8 520
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
1 856
-2 242
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
3 482
5 443
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
281
Залишок коштів на кінець року
3415
5 338
3 482
Примітки: Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.,
є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади України
щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Керівник

Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер

Iваницька Н.М.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"

Підприємство

КОДИ
30.01.2016
00241206

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
22 000
0

4
0
0

5
0
0

6
886
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
88 456
0

4010
4090
4095

0
0
22 000

0
0
0

0
0
0

0
0
886

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
111 342
0

0
0
88 456

0
0
0

0
0
0

0
0
111 342

0

5 541

0

0

5 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
14 007
0
0
14 007
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
19 548
0
0
19 548
Разом змін у капіталі
4300
22 000
0
0
886
108 004
0
0
130 890
Залишок на кінець року
Примітки: Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на
вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади
України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник

Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер

Iваницька Н.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Додаток до Аудиторського висновку (звiту) про фiнансову звiтнiсть
ПАТ "КАМЕТ" за 2015 рiк
Примiтки до фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства "КАМЕТ"
Примiтки до Форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)":
Станом на 31.12.2015 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року
збiльшились на 279 559 тис. грн. i складають 412 847 тис.грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi
товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до
вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Положення про iнвентаризацiю
активiв та зобов'язань" № 879 вiд 02.09.2014р. Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, товарноматерiальних цiнностей, проводилась Товариством станом на 30.11.2015 року (Наказ №23/б вiд
30.10.2015 року).
Облiк основних засобiв та їх зносу:
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS)
16 "Основнi засоби". За сiчень-грудень 2015 р. знос основних засобiв нараховувався
прямолiнiйним методом згiдно облiкової полiтики. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
визнана на рiвнi нульового значення.
Станом на 31.12.2015 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 9 808 тис.грн, сума
накопиченого зносу основних засобiв - 4 979 тис.грн., залишкова вартiсть - 4 829 тис.грн.
Основнi засоби за групами станом на 31.2.2015 р.мають наступну структуру.
тис. грн.
Група основних засобiв
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв
Сума
накопиченого зносу Залишкова вартiсть
Будiвлi та споруди 2 223 653
1 570
Машини та обладнання
2 393 1 610 783
Транспортнi засоби 3 342 1 184 2 158
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
713 581 132
Iншi основнi засоби 954
632
322
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 183
169
14
Всього9 808 4 829 4 979
Товариство станом на 31.12.2015 року не має орендованих основних засобiв.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв:
Отже, знос основних засобiв складає 46 %, отже замортизовано 51 % вартостi основних засобiв.
Дане значення показника є допустимим, хоч рiвень зносу є достатньо високим.
Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
Станом на 31.12.2015 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 19 тис. грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець 2015 року складає 4024 тис. грн., сума
накопиченого зносу - 4005 тис. грн. За аналiзований нами перiод нематерiальнi активи
Товариства мають наступну динамiку:
тис. грн.
Показник
Програмне забезпечення Всього
Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.

Амортизацiя, нарахована протягом 2015р. (абсолютне значення)
На 31.12.2015 р.
Первiсна вартiсть 4024 4024
Накопичена амортизацiя (4005) (4005)
Балансова вартiсть 19
19

(789) (789)

Нематерiальнi активи Товариства облiковуються по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з
урахуванням нарахованого зносу вiдповiдно до МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" (для облiку
первiсної вартостi нематерiальних активiв застосовуються вiдповiднi субрахунки рахунку 12,
для облiку зносу НМА - рахунок 133). Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну
користного використання нематерiального активу. Термiн користного використання
встановлюється згiдно правовстановлюючих документiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних
активiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.
Показники фiнансової звiтностi вiповiдають даним оборотно-сальдових вiдомостей.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi
Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється згiдно МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" за
справедливою вартiстю. Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується рахунок 100.
Данi рахунку 100 вiдповiдають показнику статтi 1015 активу Балансу (Звiту про фiнансовий
стан)
Протягом 2015 року Товариством не здiйснювалась переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi.
Такий пiдхiд використано у зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку нерухомостi в Українi в 2015
роцi., оскiльки, за свiдченнями управлiнського персоналу, не встановлено причин, що призвели
б до суттєвої змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi Товариства.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть iнвестицiйної нерухомостi за даними бухгалтерського облiку
склала 89 052 тис.грн, що вiдповiдає рядку 1015 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй
Незавершеними капiтальними iнвестицiями Товариства є незавершенi будiвництвом об'єкти, що
облiковуються на рахунку 15.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть незавершеного будiвництва складає 6502 тис. грн., що
вiдповiдає рядку 1005 активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та залишкам на рахунку 15.
Звертаємо увагу, що протягом аналiзованого року здiйснюється накопичання вартостi
капiтальних витрат, пов'язаних з будiвництвом об'єкта нерухомостi. Таке будiвництво протягом
аналiзованого перiоду заморожене, а в цiлому триває протягом декiлькох рокiв, що свiдчить про
ризики знецiнення залишкiв незавершеного будiвництва пiд дiєю природних умов. Товариством
не здiйснювалось тестування вартостi незавершеного будiвництва на предмет знецiнення.
Вiдповiдно, на нашу думку, iснує невпевненiсть щодо вiдповiдностi облiкової оцiнки вартостi
незавершеного капiтального будiвництва справедливiй вартостi даного активу.
Облiк фiнансових iнвестицiй
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в загальнiй сумi 279
116 ти.грн. З них:
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, складають
0 тис.грн;
- iншi фiнансовi iнвестицiї складають 279 116 тис.грн.,
що вiдповiдає рядкам 1030 i 1035 роздiлу I Балансу.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 р. мають наступну структуру,
грн.:
Назва емiтента ЦП (мовою оригiналу)
Код ЄДРПОУВид i форма впуску ЦП
К-сть
ЦП

або доля участi
Сума покупки ЦП Дата зарахування згiдно виписки зберiгача
ВАТ "Днiпродзерж. ЗЕВМ 4776246
акцiя проста iменна 89315 шт.
433
002,40
30.08.2005
ДЕЗ 20ЦА
1128498
акцiя проста iменна 4732746 шт. 47 327,46
16.12.2009
ПАТ "Камет" 00241206
част. в стат капiталi ТОВ "Каметмаш"
1,00% 142
740,00
18.11.2013
ПАТ "Камет" 00241206
част. в стат капiталi ТОВ "РДК" 2,83% 1 300 000,00 18.11.2013
ПАТ "Ардер" 35416011
акцiя проста iменна (участь в стат.кап. "Сiнтез Ойл") 57,04%
9 249 073,07 26.09.2012
ПАТ "Ардер" 35416011
акцiя проста iменна 8 134 шт.
10 176,93
24.09.2012
ПАТ "Камет" 00241206
част. в стат капiталi ТОВ "Камет Ойл"
100,00%
13
000,00
15.01.2013
ПАТ "Камет" 00241206
част. в стат капiталi КУА "Патрiот"
100,00%
7 650 000,00
07.02.2013
ТОВ "КУА"Холдiнг Груп" (ЗНВПIФ "АВК")
35141110
iнвестицiний сертифiкат iменний
7 597 шт.
7 597 000,00 02.12.2015
iнвестицiйни сертифiкат iменний
ТОВ "КУА "Патрiот" (ПНВIФЗТ "Патрiот-1"
38590189
120 130 шт. 120 130 000,00
02.12.2015
ТОА "КУА "Патрiот" (ПНВIФТЗ "Патрiот-2"
38590189
iнвестицiйний
сертифiкат
iменний
132 534 шт. 132 534 000,00
02.12.2015
Данi про довгостроковi фiнансовi iнвестицiй вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають
даним облiкових регiстрiв та пiдтверджуючих документiв.
Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання у Товариства станом на 31.12.2015р. вiдсутнi.
Облiк запасiв
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi
визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження
запасiв.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть запасiв складає 650 тис. грн., та має наступну структуру:
Вид запасiв На 31.12.2015 р.,
тис. грн.
На 31.12.2014 р.,
тис. грн.
Виробничi запаси 88
68
Незавершене виробництво 435
459
Товари
127
127
Всього запаси
650
654

Облiк дебiторської заборгованостi
Станом на 31.12.2015 р. дебiторська заборгованiсть складає 27 342 тис. грн., що вiдповiдає сумi
рядкiв 1125-1155 i 1190 активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р.
Звертаємо увагу, що товариством не створювався резерв сумнiвних боргiв, що викликає
невпевненiсть щодо реальної суми дебiторської заборгованостi. Чиста вартiсть реалiзацiї
дебiторської заборгованостi прирiвняна до первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2015р. дебiторська заборгованiсть Товариства має наступну структуру:
Показник
Рiк, що закiнчився 31.12.2015, тис. грн. Рiк, що закiнчився 31.12.2014, тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 871 3 122
Заборгованiсть по авансах виданих
329
137
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
у т.ч. податок на прибуток 9
102
95
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 22 919 1 293
Iншi оборотнi активи
214
58
На кiнець року
27 342 4 807
Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами проведена на пiдставi Наказу №23/б вiд
30.10.2015 року у вiдповiдностi з вимогами Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про
затвердження Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" № 879 вiд 02.09.2014р.
Облiк грошових коштiв
Облiк операцiй на рахунках в банку ведеться на рахунку 31 "Рахунка в банках", облiковi данi за
цим рахунком вiдповiдають показникам Балансу (Звiту про фiнансовий стан), а саме рядку 1167
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637. Лiмiт
залишку готiвкових коштiв в касi в Товариствi не встановлювався, що не протирiчить вимогам
Положення №637. Залишок коштiв в касi станом на 31.12.2015 р. вiдсутнiй. Перевiркою облiку
касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках станом на 31.12.2015 р. складають 5
338 тис. грн. та спiвпадають з даними балансу.
Протягом 2015 року грошовi кошти Товариства мають наступну структуру та динамiку
тис.грн.
Показник
Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на банкiвських рахунках
35
934
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на банкiвських рахунках 3
115
Грошовi кошти на депозитних рахунках 5 300 2 433
На кiнець року
5 338 4 626
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2015р. залишки поточних фiнансових iнвестицiй Товариства вiдсутнi.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облiк зобов'язань
Зобов'язання визнається у фiнансовiй звiтностi, якщо його оцiнка може бути достовiрно
визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його
непогашення.
На кiнець 2015 року загальна сума зобов'язань Товариства склала 281 957 тис. грн., з них:
поточнi зобов'язання - 281 957тис. грн довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.
Протягом 2015 року у Товариства були наступнi зобов'язання, тис. грн.:
Показник
Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
Довгостроковi зобов'язання:
Вiдстроченi податковi зобов'язання
14 550
Всього довгостроковi зобов'язання 14 550
Поточнi зобов'язання:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Зобов'язання за заробiтною платою
10
Зобов'язання за податками на внесками на соцiальне страхування
561
54

Розрахунки з учасниками 428
429
Одержанi аванси
398
424
Поточнi забезпечення
55
171
Iнша кредиторська заборгованiсть 280 515
6 308
Всього поточнi зобов'язання
281 957
7 396
ВСЬОГО ЗОБОВЯЗАННЯ 281 957
21 946
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облiк забезпечень
Товариством створюються забезпечення майбутнiх витрат i платежiв згiдно прийнятої
Товариством облiкової полiтики. Зокрема нараховується поточне забезпечення - резерв оплати
вiдпускних. Станом на 31.12.2015 року Товариством нараховано забезпечення виплат персоналу,
що складає 55 тис.грн., що вiдображено в складi поточних зобов'язань (р. 1660 пасиву Балансу
(Звiту про фiнансовий стан) i вiдповiдає облiковим даним по рахунку 47 "Забезпечення
майбутнiх витрат i платежiв". Iнших видiв забезпечень Товариство не нараховує.
Облiк власного капiталу
Станом на 31.12.2015 власний капiтал складає 130 890 тис. грн. (31,7% валюти балансу). За рiк,
що закiнчився 31.12.2015 р. вiдбулось збiльшення суми власного капiталу на 19 548 тис. грн.,
дане збiльшення вiдбулось за рахунок збiльшення суми нерозподiленого прибутку (5 541
тис.грн) та iнших змiн в капiталi 14 007 тис. грн.).
Власний капiтал Товариств станом на 31.12.2015 р. має наступну структуру:
Стаття
(тис.грн)
Зареєстрований (Статутний) капiтал
22 000
Резервний капiтал
886
108 004
Нерозподiлений прибуток
Всього власний капiтал
130 890.
Станом на 31.12.2015 р. розмiр статутного капiталу складає 22 000 тис. грн., що вiдповiдає
зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено на
88000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про
що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 02/10/1/10 вiд 28.01.2010 року.
У 2015 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї
про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Зареєстрований капiтал".
Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих
документах.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. складає 108 004 тис. грн.
Сума власного капiталу бiльша, нiж сума статутного капiталу, що задовольняє вимогам
законодавства.
Станом на 31.12. 2015 року акцiї розподiленi наступним чином:
1.
Юридична особа ("AVRYS LIMITED", Кiпр НЕ 227883), яка володiє 75,2466% СК
2.
Юридична особа (ТОВ "КУА "Патрiот"), яка володiє 23,95 СК
3.
Фiзичнi особи, якi володiють 0,8034% СК
(до перевiрки було надано Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2015р.,
сформований ПАТ "Нацiональний депозитарiй").
Емiсiї акцiй в 2015 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2015роцi не було.

Примiтки до Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)"
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, є реальними.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi
ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може
бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення
економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути
достовiрно визначенi.
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд здiйснення дослiджень i розробок в галузi
природничих наук та дохiд вiд надання майна в оренду. Доходи, отриманi Товариством за 2015
рiк складаються з:
(тис. грн.)
Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ)
23 657
Iншi операцiйнi доходи
6 835
46
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи
1
Всього доходи
30 539
Собiвартiсть реалiзованих робiт,послуг за перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складає 17
871 тис. грн.
Операцiйнi витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. мають наступну структуру.
Стаття
(тис.грн)
Матерiальнi витрати
1 687
Витрати на оплату працi
4 553
Вiдрахування на соцiальнi заходи
1 490
Амортизацiя
1 897
Iншi операцiйнi витрати
14 081
Разом операцiйнi витрати
23 708
Структура iнших витрат Товариства, понесених за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., має вигляд:
Показник, тис. грн.
31.12.2015 р.
Адмiнiстративнi витрати
3 854
Витрати на збут
1
Iншi операцiйнi витрати
2 018
Всього iншi витрати
5 873
Податок на прибуток за сiчень-грудень 2015 року становив 1 254 тис. грн. Товариство є
платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. Показники податкової
декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2015 рiк спiвпадають з показниками складеної
Товариством фiнансової звiтностi.
За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 5 541 тис. грн.
Iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2015р. вiдсутнiй.
Сукупний дохiд, отриманий Товариством за 2015 рiк складає 5 541 тис.грн.
Примiтки до Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом)
Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку на кiнець 2015 року складає 5 338 тис.
грн. (рядок 1165 активу балансу) в тому рахунку:
-залишок коштiв в касi - вiдсутнiй,

-залишок коштiв на поточних рахунках в iноземнiй валютi складає 711 тис.грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 року вiдсутнi (рядок 1160 активу балансу).
Данi рядка 3415 Звiту про рух грошових станом на 31.12.2015 р. складають 5 338 тис. грн. та
вiдповiдають рядку 1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Примiтки до Форми 4 "Звiт про власний капiтал"
Станом на 31.12.2015 власний капiтал складає 130 890 тис. грн. (31,7% валюти балансу). За рiк,
що закiнчився 31.12.2015 р. вiдбулось збiльшення суми власного капiталу на 19 548 тис. грн.,
дане збiльшення вiдбулось за рахунок збiльшення суми нерозподiленого прибутку (5 541
тис.грн) та iнших змiн в капiталi 14 007 тис. грн.).
Власний капiтал Товариств станом на 31.12.2015 р. має наступну структуру:
Стаття
31.12.2015 р. (тис.грн)
Зареєстрований (Статутний) капiтал
22 000
Резервний капiтал
886
Нерозподiлений прибуток
108 004
Всього власний капiтал
130 890.
Станом на 31.12.2015 р. розмiр статутного капiталу складає 22 000 тис. грн., що вiдповiдає
зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено на
88000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про
що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 02/10/1/10 вiд 28.01.2010 року.
У 2015 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї
про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Зареєстрований капiтал".
Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих
документах.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. складає 108 004 тис. грн.
Сума власного капiталу бiльша, нiж сума статутного капiталу, що задовольняє вимогам
законодавства.
Показник рядка 4300 Звiту про власний капiтал за 2015 рiк вiдповiдає показнику власного
капiталу, вiдображеному на кiнець 2015 року в р.1495 Балансу (Звiту про фiнансовий результат).
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